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 ٢٦ژانويه تا  ١فوريه

درس پنجم

هفت مهر و موم
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١تا ١٧؛ ﻻويان باب  ٢٦آيات  ٢١تا ٢٦؛ حزقيال باب  ٤آيه ١٦؛
تثنيه باب  ٣٢آيه ٤٣؛ دوم تسالونيكيان باب  ١آيات  ٧تا .١٠
آيه حفظي» :مستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرهايش هستي زيرا كه ذبح شدي و مردمان را
براي خدا به خون خود از هر قبيله و زبان و قوم و امت خريدي و ايشان را براي خداي ما
پادشاهان و كهنه ساختي و بر زمين سلطنت خواهند كرد « )مكاشفه يوحنا باب  ٥آيات  ٩و .(١٠
باب  ٦مكاشفه يوحنا صحنه بابهاي  ٤و  ٥را ادامه ميدهد كه مسيح را بعنوان يگانه شايسته اي براي باز كردن
طومار مهر و موم شده توصيف ميكنند ،و آنچه كه بواسطه آدم از دست رفت را بازگرفت .او اكنون آماده باز نمون
مهر طومار و انجام كامل و نهايي نقشه نجات ميباشد.
پنطيكاست نشانه آغاز گسترش انجيل بود كه مسيح بواسطه آن ،پادشاهي خود را توسعه داد .از اين رو ،شكسته شدن
مهر به موعظه انجيل كه در پنطيكاست آغاز شد و عواقب انكار نمودن آن اشاره دارد .باز شدن هفتمين و آخرين
مهر ،ما را به پايان تاريخ اين جهان ميرساند.
مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  ٢١كليد را براي باز كردم معني و مفهوم هفت مهر را به ما ميدهد » :آنكه غالب آيد ،اين
را به وي خواهـم داد كـه بر تخت من با من بنشينـد ،چنانكه مـن غلبـه يافتم و با پدر خود بر تخت او نشستـم «.
بابهاي  ٤و  ٥از ظفريافتن مسيح و شايستگي وي در نتيجه ايثارگري او بر روي صليب سخن مي گويد ،تا كاهن
اعظم آسماني ما باشد و طومار را باز كند.آخرين آيه هاي فصل  ٧ظفرمندان را در مقابل تخت سلطنت مسيح
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توصيف مي كند .بدين جهت ،فصل  ٦در باره امت خدا در مرحله پيروزي است تا اينكه بتوانند در سلطنت مسيح
شريك بشوند.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٢فوريه آماده شويد.

 ٢٧ژانويه

يكشنبه

گشوده شدن مهر اول
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١تا  ٨و ﻻويان باب  ٢٦آيات  ٢١تا  ٢٦و متي باب  ٢٤آيات  ١تا  ١٤را
بخوانيد .به واژگان كليدي مشترك در اين آيات توجه كنيد .بر اساس اين آيات ،درباره معناي
چهار مهر اول چه چيزي ميآموزيد؟

وقايع هفت مهر بايد در بستر بﻼياي عهد قديم درك گردند كه در عباراتي مشخص همچون شمشير ،قحطي ،طاعون
و حيوانات وحشي به تصوير كشيده شده اند )ﻻويان باب  ٢٦آيات  ٢١تا  .(٢٦حزقيال آنها شان را » چهار عذاب
سخت « خدا مينامد )حزقيال باب  ١٤آيه  .(٢١آنها عذابهاي تأديبي بودند كه خدا از طريق آنها در پي بيداري
وضعيت روحاني و مجازات آنان بود در زماني كه نقض عهد مي كردند .در شرايطي مشابه ،چهار اسب سوار وسيله
خدا براي بيدار نگه داشتن قومش در انتظار بازگشت عيسي هستند.
همچنين شباهتهاي نزديكي ميان چهار مهر اول و متي باب  ٢٤آيات  ٤تا  ١٤مي باشد ،كه به موجب آن عيسي،
آنچه در جهان اتفاق خواهد افتاد را توضيح داد .خداوند با مفهوم چهاراسب سوار ،امت خود را در مسير درست
نگاه مي دارد و به آنان يادآوري مي كند كه اين جهان ،همچنان كه در حال حاضر هست ،خانه آنان نيست.
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گرچه بطور نمادين است ،مكاشفه باب  ٦آيات  ١و  ٢نيز در شُرُف پيروزي است .اين آيات ،مكاشفه باب  ١٩آيات
 ١١تا  ١٦را يادآور ميشوند كه مسيح را در حال راندن اسبي سفيد و هدايت لشكرهاي آسماني در آخرين نبرد
تاريخ زمين به تصوير ميكشند .رنگ سفيد به عنوان نمادي از پاكي ،به طور مرتب با مسيح و پيروانش مرتبط است.
اسب سوار ،كماني در دست دارد و به او تاجي داده شده است )مكاشفه  ،(٢ :٦كه تصوير خدا را در عهد قديم
تداعي ميكند كه در حال راندن اسبي است كه كماني در دست دارد در حالي كه بر دشمنانش غالب مي شود
)عبرانيان باب  ٣آيات  ٨تا ١٣؛ مزامير باب  ٤٥آيات  ٤و  .(٥واژه يوناني براي تاجي كه بر سر اسب سوار است،
 stephanosمي باشد كه تاج پيروزي ناميده مي شود )مكاشفه باب  ٢آيه  ،١٠باب  ٣آيه  .(١١اين سواركار يك
فاتح است كه به فتح كردن ادامه ميدهد.
صحنة اولين مهر ،انتشار انجيل را توصيف ميكند كه قدرتمندانه در پنطيكاست آغاز شد و مسيح بواسطه آن شروع
به گسترش ملكوت خود نمود .سرزمينهاي بسياري بود و هنوز هست كه بايد فتح شوند و مردم بسياري كه بايد پيرو
عيسي شوند ،تا زماني كه پيروزي نهايي با آمدن مسيح در جﻼل تحقق يابد.
از نقطه نظر نبوتي ،صحنه مهر اول با پيام داده شده به كليساي افسس مطابقت دارد؛ كه دوره رسالتي را توصيف
ميكند كه در طي آن انجيل به سرعت در سرتاسر جهان گسترش يافت )كولسيان باب  ١آيه .(٢٣
چرا بايد همواره به ياد داشته باشيم كه بدون در نظر گرفتن وضعيتمان در مسيح ،در طرف پيروز
قرار داريم؟

 ٢٨ژانويه

دوشنبه

مهرهاي دوم و سوم
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٣و  ٤را بخوانيد .بر اساس توصيف اسب قرمز و سواركار ،در اينجا در
رابطه با انجيل ،در مورد چه چيزي صحبت ميشود؟

49

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

قرمز رنگ خون است .سواركار شمشير بزرگي دارد و اجازه دارد صلح و آرامش را از زمين برگيرد كه راه كشتن
يكديگر را براي مردم باز ميكند.
مهر دوم ،عواقب انكار انجيل را توصيف ميكند .همانطور كه مسيح نبرد روحاني را از طريق موعظه انجيل به پيش
ميبرد ،نيروهاي شيطاني به شدت مقاومت ميكنند .بناچار جفا ادامه مي يابد .سواركار ،كار كشتار را انجام نمي
دهد .در عوض ،صلح را از زمين بر مي دارد .و در نتيجه،جفايي را در پي خواهد داشت كه اجتناب ناپذير خواهد
بود)متي باب  ١٠آيه  ٣٤را ببينيد(.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٥و  ٦را بهمراه ﻻويان باب  ٢٦آيه  ٢٦و حزقيال باب  ٤آيه  ١٦را
بخوانيد .بر اساس توصيف اسب سياه و سواركار ،چه واقعيتي با موعظه انجيل كه در اينجا اشاره
شده مرتبط است؟

سوار بر اسب سياه ،ترازويي براي وزن كردن غذا در دست دارد .اعﻼميهاي داده شده است :قيمت يك چارك
گندم و يا سه چارك جو ،مزد يك روز كار خواهد بود .به روغن زيتون و شراب آسيبي مرسان )مكاشفه يوحنا باب
 ٦آيه .(٦
خوردن نان با وزن كردن دقيق غﻼت نشانه كميابي زياد يا قحطي بود )ﻻويان باب  ٢٦آيه ٢٦؛ حزقيال باب  ٤آيه
 .(١٦در زمان يوحنا ،يك دينار ،دستمزد روزانه يك كارگر بود )متي باب  ٢٠آيه  .(٢در شرايط عادي ،امكان خريد
تمام نيازهاي خانواده براي يك روز با دستمزد روزانه امكان پذير بود .با اين وجود ،قحطي ،قيمت معمولي را بسيار
افزايش ميداد .در صحنه مهر سوم ،براي خريد غذاي كافي تنها براي يك نفر ،به كل دستمزد يك روز احتياج
خواهد بود .براي غذا دادن به يك خانواده كوچك ،دستمزد يك روز براي خريد يك پيمانه جو ،غذايي ارزانتر و
شكم سير كن براي فقيران استفاده ميشد.
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صحنه مهر سوم به عواقب ديگر انكار انجيل اشاره دارد .اگر اسب سفيد نشان دهنده موعظه انجيل باشد ،اسب سياه
نماد نبودن انجيل است .غله در كتاب مقدس نماد كﻼم خدا است )لوقا باب  ٨آيه  .(١١انكار انجيل ناگزير منجر به
قحطي كﻼم خدا مانند آن كه توسط عاموس پيشبيني شد ،ميشود )عاموس باب  ٨آيات  ١١تا .(١٣

 ٢٩ژانويه

سه شنبه

صحنه چهارمين مهر
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٧و  ٨را بخوانيد .چه صحنهاي در اينجا توصيف شده است؟ اين صحنه
چه ارتباطي با صحنه قبلي دارد؟

رنگ اسب در مهر چهارم با واژه يوناني  chlorosبيان شده است كه رنگ خاكستري جسد در حال تجزيه است .نام
سوار مرگ است؛ در همين حال ،هادس ،مكان مردگان او را همراهي ميكند .اين دو مجاز هستند مردم را با
شمشير ،گرسنگي ،مرگ و حيوانات وحشي در يك چهارم زمين نابود كنند.
چهارمين مهر طاعون و مرگ را فراميخواند .تصوير واضح صحنه اين حقيقت را ميرساند كه قحطي روحاني كﻼم
خدا در نتيجه انكار انجيل ناگزير به مرگ روحاني منتهي ميشود.
خبر خوش اين است كه قدرت مرگ و هادس بسيار محدود است؛ تنها اقتدار بر بخشي )يك چهارم( از زمين به
آنها داده شده است .عيسي به ما اطمينان ميدهد كه كليدهاي هادس و مرگ را دارد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ١٨
را ببينيد(.
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بار ديگر محتواي پيامهاي داده شده به كليساهاي افسس ،سارد ،پرغاموس و طياطيرا در باب ٢
مكاشفه را بررسي كنيد .وضعيت در آن كليساها را با صحنههاي باز شدن چهار مهر اول مقايسه
كنيد .چه تشابهي ميان آنها مشاهده ميكنيد؟

صحنههاي هفت مهر ،آينده كليسا را به تصوير ميكشند .درست مانند هفت كليسا ،مهرها نيز به دورههاي مختلف
تاريخ مسيحيت مربوط ميشوند .در دوران رسالتي ،انجيل به سرعت در سرتاسر جهان انتشار يافت .پس از دوران
جفا ،امپراتوري روم از پايان قرن اول تا آغاز قرن چهارم ،آنگونه كه در صحنه مهر دوم به تصوير كشيده شده است،
آمد .مهر سوم به دوره سازش قرنهاي چهار و پنج اشاره دارد ،كه با قحطي روحاني كتاب مقدس كه به اعصار
تاريك منتهي شد ،مشخص شده بودند .مهر چهارم به درستي مرگ روحاني مسيحيت را در طول »اعصار تاريك«
توصيف ميكند.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ٦بيان ميكند كه روغن زيتون و شراب تحت تأثير قحطي بﻼي مهر سوم
قرار نخواهند گرفت .روغن نماد روحالقدس و شراب نماد نجات در عيسي مسيح ميباشد .اين
چه چيزي درباره اين واقعيت كه حتي زماني كه كﻼم خدا كمياب است ،روحالقدس همچنان
در فعاليت است و اينكه نجات همچنان براي تمام كساني كه به دنبالش باشند ،در دسترس است،
به ما ميگويد؟

 ٣٠ژانويه

چهارشنبه

گشودن پنجمين مهر
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ٩و  ١٠را بخوانيد .در اينجا چه اتفاقي ميافتد؟
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واژه روح و » جان « در كتاب مقدس به كليت انسان اشاره دارد نه فقط روح )پيدايش باب  ٢آيه  .(٧به شهادت
رسيدن افراد وفادار به خدا و مردم شكنجه شده در اينجا با توجه به خون قرباني ريخته شده در پاي مذبح قرباني معبد
زميني به تصوير كشيده شده است )خروج باب  ٢٩آيه ١٢؛ ﻻويان باب  ٤آيه  .(٧قوم خدا از ناعدالتي و مرگ بدليل
وفاداري خود به انجيل رنج كشيدهاند .آنها نزد خدا فرياد بر ميآورند و از او ميخواهند پادرمياني و از ايشان
حمايت كند .اين آيات در اينجا در مورد ناعدالتي انجام شده بر روي زمين ؛ درباره وضعيت مرگ چيزي
نميگويند.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ١١و تثنيه باب  ٣٢آيه  ٤٣و مزامير باب  ٧٩آيه  ١٠را بخوانيد .پاسخ
ملكوت به دعاهاي امت شهيد شده خدا چه بود؟

به شهداي مقدس جامه هاي سفيد داده شد كه معرف عدالت مسيح است ،كه آنان را از گناه تبرئه مي كند – هديه
او به كساني كه پيشكش فيض را پذيرفته اند )مكاشفه يوحنا باب  ٣آيه  ،٥باب  ١٩آيه  .(٨سپس ،به آنها گفته شد
كه بايد استراحت كنند تا برادرانشان تجربهاي مشابه خواهند داشت ،كامل شوند .مهم است توجه داشته باشيم كه
متن يوناني مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ١١واژه عدد را در خود ندارد .مكاشفه از تعداد مورد نظر مقدسين شهيد تا
پيش از بازگشت مسيح سخن نميگويد ،بلكه از كمال شخصيت ايشان ميگويد .قوم خدا با جامه عدالت مسيح و نه
شايستگي خود كامل ميشوند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ٩و  .(١٠مقدسين شهيد تا زمان آمدن دوباره مسيح و
آغاز هزاره ،قيام نكرده و داوري نخواهند شد )مكاشفه يوحنا باب  ٢٠آيه .(٤
صحنه مهر پنجم از نظر تاريخي به دوره اصﻼحات منجر مي شود ،دوره اي كه ميليونها نفر به شهادت رسيدند بخاطر
اينكه به خدا وفادار بودند )متي  .(٢١ :٢٤همچنين تجربه قوم رنج ديده خدا در طول تاريخ را بياد مي آورد ،از زمان
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هابيل )پيدايش باب  ٤آيه  (١٠تا زماني كه خدا در نهايت انتقام »خون خدمتگزارانش« را خواهد گرفت )مكاشفه
يوحنا باب  ١٩آيه .(٢
»خداوندا تا كي؟« فرياد قوم رنج ديده خدا در طول تاريخ بوده است .آيا كسي هست كه از
نبود عدالت در اين زندگي رنج نكشيده باشد؟ شما با دانستن اينكه روزي در حقيقت عدالت
انجام خواهد شد ،در صحنه مهر پنجم چه دلگرمي و آرامشي مييابيد؟

 ٣١ژانويه

پنجشنبه

گشودن مهر ششم
در مهر پنجم ،قوم خدا را ميبينيم كه در جهاني متخاصم ،ناعادﻻنه رنج ميكشد و فرياد زنان خواهان مداخله خدا
هستند .زمان آن رسيده است كه خدا در پاسخ به دعاهاي قومش ،مداخله نمايد.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١٢تا  ١٤را بهمراه متي باب  ٢٤آيات  ٢٩و  ٣٠و دوم تسالونيكيان باب ١
آيات  ٧تا  ١٠بخوانيد .در اينجا چه چيزي آشكار ميشود؟

سه نشانه آخر از شش مهر توسط عيسي در متي  ٢٩ :٢٤و  ٣٠پيشگوئي شده بودند .آن وقايع قرار بود تا در نزديك
شدن خاتمه » عذاب سخت « )مكاشفه  ،(١٤ :٧در سال  ، ١٧٩٨بعنوان پيش قراول بازگشت ثاني روي دهند.
همانطور مانند نبوت عيسي در متي  ،٢٤خورشيد ،ماه» ،ستارگان« )شهاب سنگها( و آسمان در اينجا واقعي هستند.
كاربرد واژگان »همچون« و »مانند« ،چهره اي از چيز واقعي يا واقعه اي را به تصوير مي كشند -خورشيد همچون
كرباس سياه شد ،ماه مانند خون گرديد ،و ستارگان بر زمين افتادند همچون انجيري كه از درخت مي افتد مسيحيان
در جهان غرب به حقيقت پيوستن كﻼم عيسي را در ترتيب و توالي هر يك از اين نشانه ها تشخيص دادند :زلزله
ليسبون در سال ١٧٥٥؛ روز تاريك  ١٩مه  ١٧٨٠در شرق نيويورك و جنوب نيو انگلند؛ و بارش پشمگير
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شهابسنگ ها در اقيانوس اطلس در  ١٣نوامبر  .١٨٣٣به حقيقت پيوستن اين پيشگوئي ،در مكاشفه  ٦آيات  ١٢تا
 ١٤منجر به يك سلسله بيداري و احيا و دركي شد كه بازگشت ثاني مسيح نزديك است.
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيات  ١٥تا  ١٧و همچنين اشعيا باب  ٢آيه  ،١٩هوشع باب  ١٠آيه  ٨و لوقا باب  ٢٣آيه  ٣٠را
بخوانيد .اين صحنهها مردم در تمامي طبقات زندگي را به تصوير ميكشد كه با وحشت در تﻼش براي مخفي شدن
از خوف تحوﻻت در آمدن مسيح هستند .آنها از صخرهها و كوهستانها ميخواهند تا آنان را »چهره تخت نشين و
از خشم و غضب برّه« )مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  (١٦پنهان كند .زمان عدالت فرا رسيده است زيرا مسيح ميآيد »تا
از مقدسين خود جﻼل يابد« )دوم تسالونيكيان باب  ١آيه  .(١٠سرنوشت آنها در مكاشفه يوحنا باب  ١٩آيات  ١٧تا
 ٢١توصيف شده است.
اين صحنه با پرسشي كه نياز به پاسخ ندارد توسط بدكاران وحشت زده خاتمه مي يابد»:روز عظيم خشم آنها رسيده
است ،كي ميتواند آن روز را تحمل كند؟« )باب  ٦آيه ١٧؛ همچنين ناحوم باب  ١آيه  ٦و مﻼكي باب  ٣آيه  ٢را
نيز ببينيد( .پاسخ به آن سؤال در مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  ٤داده شده است :كساني كه بتوانند در آن روز پابر جا
بايستند ،قوم نشان خورده خدا هستند.
»اما كيست كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟« )مﻼكي باب  ٣آيه  .(٢شما به اين سؤال چگونه
پاسخ خواهيد داد و چه دﻻيل مبتني بر كتاب مقدس براي پاسخ خود ميتوانيد ارائه دهيد؟
پاسخهاي خود را در روز سبت در كﻼس مطرح كنيد.

جمعه

تفكري

 ١فوريه
فراتر :بخش نياز جهان صفحات  ٤٦٠-٤٥٧از كتاب شهادتهايي براي مبشران و كارگران انجيل ،از

نوشته هاي الن جي وايت را بخوانيد.
رؤياي گشايش هفت مهر به طور نمادين به توجه و دلسوزي خدا به قومش بر روي زمين اشاره دارد .همانگونه كه
كنث اي .استرند اشاره كرده است:
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» در كتاب مقدس ضمانتي وجود دارد كه خدا هميشه به قوم خود اهميت مي دهد و مراقب آنان است :اينكه در
تاريخ ،او هميشه حي وحاضر است تا آنها را تقويت و پشتيباني نمايد و اينكه در پايان نمايش آخرت ،او از ايشان
كامﻼً دفاع نموده ،ايشان را تبرئه مي نمايد و اجر سخاوتمندانه غيرقابل درك حيات جاوداني را عطا مي نمايد.كتاب
مكاشفه به زيبايي به اين موضوع ميپردازد و از اين رو ،به هيچ وجه نوعي الهام ناهماهنگ نيست كه با ادبيات كلي
كتاب مقدس سازگار نباشد؛ بلكه جوهره اصلي و جان كﻼم كتاب مقدس را بيان مي كند .در واقع ،همانطور كه
مكاشفه يوحنا به طور مشخص و برجسته اشاره ميكند» ،خداي زنده«  -كسي است كه كليدهاي موت و عالم اموات
نزد اوست )باب  ١آيه  - (١٨هرگز پيروان وفادار خود را رها نميكند و اينكه حتي زماني كه رنج به شهادت رسيدن
بسر مي برند ،پيروز هستند )باب  ١٢آيه  (١و »تاج زندگي« در انتظار ايشان ميباشد )باب  ٢آيه  ،١٠باب  ٢١آيات ١
تا  ٤و باب  ٢٢آيه  ٤را ببينيد( « – كنث اي .استرند،
Kenneth A. Strand, “The Seven Heads: Do They Represent Roman Emperors?” in Symposium on
Revelation—Book 2, Daniel and Revelation Committee Series (Silver Spring, Md.: Biblical Research
Institute, 1992), vol. 7, p. 206.

سواﻻتي براي بحث
 -١چه درس با ارزشي از صحنه گشايش هفت مهر آموختهايد؟ چرا بايد به شما نشان دهد كه با
وجود بد بودن شرايط بر روي زمين ،خدا همچنان فرمانرواست و در نهايت تمام وعدههايي كه
در مسيح داريم ،تحقق خواهند يافت؟
 -٢در مورد شرح زير بيانديشيد» :كليسا نماينده تعين شده خدا براي نجات بشر است .براي
خدمت سازماندهي شده و مأموريت آن رساندن انجيل به جهان است « -

الن جي .وايتThe Acts of ،

the Apostles, p. 9

كليساي محلي شما چگونه ميتواند به منظور رساندن پيام انجيل به مردم ،وفادارتر باشد؟
 -٣پاسخهاي خود به پرسش پاياني روز پنجشنبه را در كﻼس مطرح كنيد .چه كسي ميتواند روز
آمدن او را تحمل كند و چرا چنين است؟ در مورد دليل هاي پاسختان در رابطه با نحوه زندگي
امروزه به منظور آماده شدن براي روز آمدنش بحث كنيد.
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